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АТАКУЮТЬ ПРЕЗИДЕНТА ЗА НЕВИГО-

ЛОШЕНУ ЩЕ ПРОМОВУ 
ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт постано-

вив остаточно виголосити свою річну промову до 
конгресу в пятницю, коло 9-тої години вечором. 

Ще не відомо, що він буде говорити, хоч з 
Білого Дому вже подали до відома про ідо він 
буде говорити, а вже проти президента і його про-
мови піднялася велика буря протестів і критики. 

Нападають на нього передовсім републиканці, 
закидуючи йому, що він уживає конституційного^ 
права відкривати сесію конгресу для зводження по-
літичних порахунків. Серед них навіть виринув 
плян поробити відповідні кроки, щоб не допусти-
ти президента до виголошення цеї промови, але 
демократична більшість негайно зорганізувалася, 
щоб не допустити до переведення в життя таких 
плянів. 

Супроти цього заходи противників можуть 
мати хіба той наслідок, що промова президента 
буде мати ще більше „поблиситі" в пресі й на ра-
діо, як мала би без цих спротивів. 
ВИДАТКИ ВЕЛИКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ. 

ВАШИНГТОН. — Згідно з приписами закона 
великі політичні організації предложили урядов-
цеві палати послів звіти зі своїх видатків в остан-
ньому році. 

Зі звітів показується, щ'о републиканська пар-
тія, демократична партія та Ліґа Американської 
Свободи мали у 1935 році приходів разом 1,400,000 
долярів, а видатків 1,092,028 долярів. 

ВИБУХ У БАНКУ. 
ЕЛМАЯРА (Ню Йорќ). — У дво-поверховш 

будинку, в якім міститься „Елмайра Сейвинґз Бенк", 
у котрім віцеґубернатор стейту Сімур Ловмен є 
президентом, трапилася в четвер, коло 8-мої го-
дини вечором, сильна експльозія, що знищила ве-
лику частину будинку й наробила шкоди на 100,000 
долярів.-+іа щастя, не було пожару ні жертв у лю-
дях. Причиною, кажуть, був вибух світляного газу. 

УРЯД ДАЄ ГРОШІ НА НОВИЙ ТУНЕЛЬ. 
НЮ ЙОРЌ. — Адміністрація публичних робіт 

признала тимчасово 58 міліонів долярів місту Ню 
Йорќ на будову тунелю для автомобілів і возів між 
дільницями Квінс і Мангетен. 

З того 11 міліонів федеральний уряд вкладає 
в тунель як свою пайку, а 47 міліонів дає місту як 
позичку. 

Робота має початися негайно. 
ЕПОХАЛЬНИЙ ВИНАХІД. 

СТ. ЛЎИС. — На зборах Американського Сою-
зу для Поступу Науки прочитано реферат про не-
звичайно важний винахід з поля електрики, що 
може мати широчезне примінення в ріжних ділян-
ках людської думки та практичного життя в мирі 
й війні.'- . . 

Д-р'Владімір К. Зворикін, широко в світі ві-
домий.івинахідник телевізії, та його товариш пращ, 
д-р Ґ. А.`Мортон, придумали „електричне око , чи 
світло але електричні частини обсервованого пред-
метів при помочі електрики. „Око" бачить не 
світло, але алектричні частини обсервованого пред-
мету отже „бачить" навіть, предмети, що зовсім 
чорн'і або темні, себто не видають зі себе ніяких 
видних для звичайного ока промінів. Це, що ба-
чить „електричне око", можна фотографувати, що 
дає можливість розсліджувати фотографовані, го-
лому оковІ невидні предмети. 

Прелєґенти демонстрували перед зібраними 
вченими свій винахід; при чому показували ріжні 
можливости його практичного примінення. Напри-
клад літак може при помочі такого^ ока осідати в 
пітьмі без ніякого видного світляного сигналу. 
Астрономи можуть обсервувати затьмшня місяця 
або сонця навіть тоді, як хмари заслонять його. 
Кораблі у війні будуть могти відкривати ворога, 
навіть як він закриється хмарою диму. Можна 
буде у війні на суші пересилати сигнали, яких ворог 
не бачить. 

Перший апарат цього винаходу виглядає як 
скляна туба, довга одну стопу. 

УМИРАгОТЬ НА МЕНІНПТ. 
ФО)РТ ВШ1ІЄМ (Онтаріо). — Як каже провін-

ціяльний, санітарний інспектор, у домі Т. Мейджо-
ра що живе в самітнім домі в Саґонон Лейќ, по-
мерли на менінгіт двоє дітей Мейджора. Жінка Мей-
джора ще далі хорує на. цю недугу. Уряд шслав 
хорій родині поживу й ліки літаком. 
ВЖЕ ВИЇЖДЖАЮТЬ НА ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИЩА. 

НЮ ЙОРЌ. — На кораблі „Мангетен" виїхали 
до Европи в пятницю рано американські атлети, 

-що думають брати участь у зимових спортах Олш-
П^СРазомГпоіхало 45 атлетів. Вєіх^америквнців у 
зимових "спортах буде 79. 
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КОРАБЕЛЬ (}ТОЯВ 4 ДгН НА 

KBAPAHTAHL 
Не зважаючи на те, що nop-

товий уряд дозволив грецько-
му кораблеві „Марпеса" вїж-
джатй до нюйорського порту, 
цей задержався на кварантані. 
Цілі 4 дні вже стоїть „Марпе-
са" на якорі'н не рушається 
та не подає урядові -причини, 
що його там здержує. Газети 
догадуються, що велика части-
на залоги пішла святкувати. 

ТРОЄ ДІТЕЙ ЗГИНУЛО В 
ГОРІЮЧ1М ДОМІ. 

Болюче вражіння на мешкан-
ців онтерійського містечка 
Киркленд Лейќ зробила смерть 
дітей майнера Едвордса, ко-
трих спалені рештки знайдено 
на пожарищу власного дому. 
Батько працював у ночі і в ко-
пальні, а мати пішла до Кирк-
ленд Лейку, щоб провести ве-
чір у домі своїх приятелів. Ді-
ти осталися самі. З невідомої 
причини повстав вогонь і хата 
згоріла враз із дітьми, з ї ї і 
9-літнім хлопцем та 7-літньою 
дівчинкою. Кістяки двох дітей 
знайдено в смертельних обій-
мах. 

Такі випадки трапляються 
часто в канадійських оселях. 
Брак догляду над дітьми зі 
сторони батьків повинен бути 
зарахований до кримінального 
поступку. Добре булоб, якби 
батьки перестали ходити По 
„бандирах" до своїх сусідів, 
полишаючи дітей самих. 

АНТИЛЬОПИ ТИСЯЧАМИ НА-
БІГАЮТЬ НА АЛБЕРТВЧСЬКІ 

РЕНЧІ. 
Біля Медисин Гет, у полуд-

невій Алберті, 100 диких анти-
льоп скочили підчас бігу в рі-
ку Саскачеван і згинули в по-
лонках. В іншім місці череда 
з 50 антильоп пішла під лід, 
що не видержав їх тягарў. О-
станніми часами тисячі анти-
льоп розсипалися по ренчах 
полудневої Алберти й стали за-
грозою для пасовищ. Уряд по-
зволив 15 мисливцям їх стрі-
ляти. 

ДО КОГО НАЛЕЖИТЬ СВІТ. 

Останні політичні події ви-
двигнули дуже цікаву справу 
поділу земної кулі між велико-
держави. 

Цей поділ виглядає џриблиз-
но так: Понад половина земної 
кулі належить до Англії, Росії, 
Злучених Держав, Японії і 
Франції. На першім місці сто-
їть Англія. Вона має 13,356,759 
квадратових миль і 450 міліо-
нів людей. Потому йде Росія 
з людністю 175 міліонів, далі 
Америка -г-140 міліонів` людей. 
Японія — 125 міліонів і Фран-
ція 110 міліонів. 

33 СВЯТА В ЧЕСТЬ МАТЕРИ 
БОЖОЇ. v 

Один з анлгійських иісіона-
рів додає, що в Етіопіі обхо-
дять упродовж року 33 свята 
в честь Матери Божої. 

СМЕРТЬ ПЩ ЛЕДОМ. 

УРЯДОВЕЦЬ ПРАЗЬКОГО 
БОЛЬШЕВИЦЬКОГО КОН-
СУЛЯТУ ВКРАВ 700,000 КЧ. 
На днях була .в ^Братислав 

сьќому театрі преміера росій 
ської. опери. Амбасадор Алеќ 
сандровський поїхав на пре 
мієру, а тймчасом урядовець 
посольства, татарин Казімов, 
роздобув ключ від каси, вик-
рав звідтам три чверти міліо-
на чеських корон і втік. Алек-
сандровсьКий повернувся на-
зад до Праги і вже аж потім 
зробили донос на поліцію. 

Газети пишуть, що Казімов 
крім грошей викрав також цін-
ні документи з каси і мав я-
кісь переговори з невідомими 
особами. Цікаве те, що Ќазі-
мов, маючи в кишені загра-
ничний пашпорт, не втік за 
кордон, хоч міг те зробити і 
за пару годин бути в Берліні, 
чи в Парижі. Натомісць він по-
їхав до північної Чехії „на пи-
во", бо й справді, коли два 
дні пізніше його поліція ареш-
тувала, то він був цілком пя-
нйй. Говориться й про те, що 
відай він вистрілив до якоїсь 
особи. Казімова поліція ареш-
тувала, і ЧСР його видасть 
Совєтові. Бідолаха татарин о-
пиниться мабуть „пад стєн-
кой','. 

БОЛЬШЕВИЦЬКИИ СПОСІБ 
БОРОТЬБИ ЗІ ЩУРАМИ. 
В Совєтах примінюють від 

недавна проти.щурів подібний 
спосіб, як маютц на людей. Там 
годують таких щурів, що по-
жирають інших щурів. Ту по ; 

роду щуроїдних щурів вони 
там виплекують так, що двох 
щурів містять в одній клітці 
й голодом змушують їх до то-
го, що один щур поїдає дру-
гого. Того щура, що навчиться 
їсти інших, тодують далі й так 
повстає нова порода щурів, я-
ких опісля випускають на ін-
ших щурів. Цей спосіб випрак-
тикували в большевії насампе-
ред на людях, бо таксамо го-
лодом доводили людей до лю-
доїдства. Одним словом, щр 
край то обичай... 

ВІЩУЄ КАНАДІ 180 МІЛІОНІВ 
НАСЕЛЕННЯ. 

Професор університету в То-
ронті, Онт., Ґрифит Тейлор, у 
своїм викладі на тему „Нова 
географія" сказав, що Канада 
зо своїми природніми багат-
ствами може безпечно вигоду-
вати коло 180,000,000 душ на-
селення, і до цього прийде, бо 
через економічні труднощі в 
ріжних краях світа переселен-
ня до Канади станеться неми-
нучою конечністю. 

ЗАСУД ЗА НАПАД НА 
ПОЛІЦАЇВ. 

В процесі за збройний напад 
на поліцаїв у Чайковичах, пов. 
Рудќа, запав засуд лави при-
сяглих. Предсідник трибуналу 
д-р Купровський проголосив 
засуд, яким- засуджено Івана 
Туринського і Михайла Тимке 
вича на кару 10 місяців тюр 
ми. Обвинувачені Микола Ту 
рянський, Лев Ганипсяк і Кор 
нило Тимкевич увільнені.. 

Біля Язвіну на Виленщині 
37-літніЙ Казимир Карась, бў-
дучи пяним, заїхав возом на 
замерзле озеро Осухове. Лід 
заломився і Карась утонув ра-
зом з кіньми. 

КРАДІЖ У БОРИСЛАВСЬКО-
МУ КОСТЕЛІ. 

Невідомі злочинці -‚вкрали 
цими днями в бориславському 
костелі на Водянці позодочу-
вані і посрібдювані перстені. 

ПРОТИ СОВЄТСЬКОГО ДИ-
РИГЕНТА. -

Данс'ькі радіостації Переда-
вали недавно „Тиждень пяніч-
ної музики". Концертом мав 
диригувати совєтський дири-
ґент Микола Мелько. Особа ка-
пельмайстра викликала грімкі 
протести, що дійшли аж до мі-
ністерства освіти і той мусів 
врешті перепросити радіослу-
хачів через радіо. „Справді це 
нетак щоб чужинець, - та ще 
^ольшевик, диригував концер-

В УЖГОРОДІ БУДУЮТЬ 
МАЯК. 

В Ужгороді задумують -ви-
бўдувати на летунсьиій площі 
величезну вежу — маяк, що 
буде світити світлом міліона 
свічок. Світло можна буде ба 
чити з Берегова, а навіть із 
Севлюша. Маяк потрібний для 
орієнтації літаків, що будуть 
летіти і вночі. Площу розбу 
дують іще ліпше і Ужгород 
буде важною європейською 
стацією на лінії Лондон—Баг-
дад. 

БЕРКОВИЧ І ЛУЧКОВИЧ. 

Дня 25-го листопада відбу-
лися вибори у провінції Кве-
бек. У місті Монтреалі знову 
вибрано жида Берковича. Бер-
кович перший раз був вибра-
ний до парляменту в 1916 році 
й відтоді безпереривно засту-
пає жидівську дільницю. В те-
перішніх виборах завдяки по-
літичній акції монтреальських 
жидів не було ніякого канди-
дата проти Берковича і його 
вибрано через аклямацію (од-
ноголосно). Так ведуть політи-
ку розумні жиди. Так шану-
ють вони своє імя і своїх про-
відників. 

А як у нас? Хоч бувший о-
динокий наш посол у доміні-
яльнім парляменті, п. М. Луч-
кович, був послом усього 9 
років і без сумніву більше зро-
бив для канадійських україн-
ців, як Беркович для монтре-
альських жидів, всетаки багато 
виборців в окрузі Веґревил го-
ворили, що „йому вже досить" 
і воліли голосувати на інших 
кандидатів. — („Українські Ві-
сти"). 

МУРИНСЬКИЙ ТЕЛЕГРАФ. 

Відомий дослідник підрівни-
кової Африки, Гр.ін, вернувся 
з довшої експедиції, що її о-
диноким завданням було роз-
крити тайну сигналізації, якої 
вживають у взаєминах поміж 
собою муринські племена. Ця 
сигналізація, назваџа загально 
„Там-там",' виконується при 
помочі барабанів, у які бють 
мурини, переважно ніччю, в 
специфічній спосіб. Одна осе-
ля за ‚другою підхоплює го-
мін барабана й передає його 
далі, з особливою скорістю й 
докладністю. Ґрін, що володіє 
кількома муринськими діялєк-
тами, намагався роздобути в 
тубильців шифр цього мурин 
сьќого „телеграфу"^ але дарем 
но. Йому вдалося тільки дові-
датись, що „там-тамщики" є в 
свойому роді спеціялістами, я-
кі готуються до своєї професії 
від дитячих літ. При допомозі 
барабану й тонкої, але міцної 
палочки вони вміють так мо-
дулювати свої удари, що дея-
кі з них нагадують людський 
голос. Цікаве, що хоч в Афри-
ці існує понад 600 муринських 
діялєктів, то „мова" #мурин-
ського „телеграфу" зрозуміла 
для всіх, муринських племен 
без виїмку. Під тим оглядом, 
як теж під оглядом шифрової 
азбуки є муринський „телєг-
раф" справжньоюќ) загадкою 
для дослідників. 

ЖАДАЄ 

коралиќн та інші пожертви,{том національноѓ музики -— 
вартости 300 злотих; -закінчив міністер.-

ЗЛОВЖИВАННЯ НА ТОВАРО-
ВОМУ ДВІРЦІ В ПЕРЕМИШЛЬ 

Підчас люстрації каси това-
рового двіридг̀  в Перемишлі 
стверджено манко коло 4,000 
зл. Касієр Залітач заявив, що 
його окрадено. Закликана на 
місце поліція ствердила, що не-
ма ніяких познак влому. Касієр 
Залітач завішений в урядуван-
ні, а дальше слідство веде по-
ліція і львівська дирекція за 
лізниць. 

ПОЛЬСЬКИЙ ПРОКУРАТОР 
СМЕРТНОЇ КАРИ ДЛЯ ТРЬОХ 

‚ПІДСУДНИХ 
ВАРШАВА (Польща). — Американський ко-

респондент подає, що прокуратор Желєнський го-
ворив три дні й домагався смертного засудў для 
трьох українських революціонерів, обвинувачених 
в участи підготовлювання атентату на польського 
міністра Пєрацького. Тими підсудними, згідно з 
висловом прокуратора, є такі особи: Бандера, те-
рорист і окружний провідник української револго-
ційної організації в Східній Галичині; Лебедьг, го-
ловний організатор замаху на Пєрацького; і Кар-
пинець, що готовив бомбу у свої'й лябораторії в 
Кракові. Так зясував прокуратор чинність згада-
них осіб. 

Властиві справці є на салі, каже прокуратор. 
Польська агенція телеграфічна стверджує, що 

прокуратор Желєнський клав СИЛЬНИЙ натиск на 
те, що вправді міністра Пєрацького вбив Мацейко, 
але поправді те вбивство уможливили ті, яких 
тепер судить варшавський .суд. І тому, говорив 
прокуратор, треба вважати властивими вбивникями 
тих, що сидять на лаві обвинувачених. 

Знов атака проти Литви. 
Особливо широко розговорився прокуратор 

про Литву. Він казав, що литовський уряд є цід-
ковито відповідальний за ту поміч, яку давав укра-
ЇНСЬКИМ р е в о л ю ц і о н е р а м буВШИЙ ЛИТОВСЬКИЙ 1Ї1НІ-
стер заграничних справ, д-р Зауніюс, а далі литов-
ський підсекретар для справ фінансових. 

Прокуратор підкреслював, що за ту поміч, як і 
за видавання з боку Литви українським революціо-
нерам пашпо'ртів, повинен осудити Литву цілий 
цивілізований світ. Він остерігає уряди всіх дер-
жав світа, що литовський уряд видає пашпорти 
для „злочинних" Ділей. Він твердив далі що .$й-
тва зробила таке, чого ще не зробила ніяка друга 
держава в світі, даючи поміч терористам вже на-
віть по вбивстві міністра Пєрацького. Казав, „що 
такого випадку не знає навіть міжнародне право. ґ 

Покликується на Злучені Держави. 
Прокуратор Желєнський згадав потім іще й за 

уряд Злучених Держав і заявив, що польська влада 
одержала від нього пашпорт з литовською печат-
кою, яким послугувався український революціонер 
Сушко, що під іменем Мельничука намагався ді-
стати k для себе на литовський пашпорт візу на 
в'їзд до Злучених Держав. Фотографія на тім паш-
порті, що був виставлений на імя Мельничука, 
представляє в дійсности Сушка. 

В ДАЛЬШІМ НАСТУПІ ПРОТИ ОУН. 
ВАРШАВА. — Щѐ  не знати, що буде робити 

Польща зі своєю акцією проти ОУН по скінченні 
варшавського процесу. Особливо не знати, чи во-
на піде з жалобою проти Литви до Ліги Націй. 
Знати тільки те, що Польща вже поробила заходи 
в швайцарськім уряді, щоб Швайцарія відмовила 
захисту полк. Коновальцеві. Ам'ериканський ко-
респондент подає, що Швайцарія вже видалила 
полк. Коновальця, який опинився на француській 
землі; а що й Франція не дає йому захисту, то 
тепер невідомо, де він знаходиться. 

НІМЕЧЧИНА ПРО ЖИДІВ І ЛІҐУ НАЦІЙ. 
БІРЛІН. — Німецька преса атакує Джеймса 

Мек Донелда, бувшого комісаря Ліги Націй для 
втікачів з Німеччини, за те, що він піддає Лізі 
Націй справу вгляду в долю переслідуваних Німеч-
ченою жидів. Німці кажуть, що Ліга Націй рад-
ше пильнувалаб своїх справ і займалась^хороною . 
національних меншин тих держав, які є її членами. 
Жидівська справа Німеччини є внутрішня справа 
самих німців, а їх історія вже навчила, що для них 
добре, а що зле, та хто спричинив їх руїну. 

АНГЛІЯ ДОПОМОЖЕ ФРАНЦП й НА СУШІ. 
ПАРИЖ. — Вияснилося, що якби Італія заата-

кувала Францію на суші, то й тут Англія рішена 
прийти Франції з допомогою. Бо допомогу на мо-
рі вже давно приобіцяла. 

ІТАЛІЯ ВИПРАВДУЄТЬСЯ. 
РИМ. — Італійський уряд висказав перед швед^ 

ським консулем свій жаль, що на фронті в Етіоп†ї 
бомбардовано хтаницю Червоного Хреста, при чім 
були, жертви в людях, і то зі шведського роду. Іта-
лія заявила, що італійська атака була відплатою за 
те, що етіопці стяли голови двом італійським лету-
нам, що були змушені осісти на землю, яка зна,-
ходилася в контролі етіопської армії. 

ЗАПОВІДАЄ БЕЗПОЩАДНУ БОРОТЬБУ. 
РИМ. — Вся преса домагається безпощадної 

боротьби з „варварами". Так називають італійці 
етіогіців за те, що стяли голови італійським лету-
нам, та заткали ті голови на кінці спис і обносили 

І по місті. Покищо є певна вістка, що таке сталося 
з одним італійським летўџом. 

І 
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ту СолєЦьку. 
З черги зізнає свідок Мацє-

евська, в якої мешкав піде. 
Чорній у Люблині. 

Дня 15. червня, коли Чорній 
відпровадив на- стацію свого 
товариша, приїхав -а втом я-
кийсь мужчина, що спитав за 
Чорнієм. Довідавшись, що йо-
го нема в хаті, просив незна-
йомий дозволу зачекати на 
нього. Чорній вернувся щойно 
по півночі. Незнайомий пере-
почував, а ранком вийшов і 
більше не вернувся. 

Суд показує свідкові зним-
ку Мацейка, однак свідок не 
може розпізнати зі знимки. 

Тому, що свідок не памятає 
деяких подробиць, суд вілчи-
тує зізнання свідка, зложені в 
слідстві. Свідок ті зізнання по-
тверджує. 

Перед судом станув кельнер 
„Каварні Европейської", сві-
док Александер Беньковськнй, 
який зізнав, що Лебедь був 
частим гостем у каварні в по-
полудневих годинах, коли був 
найбільший рух і коли захо-
див там мін. Пєрацький. 

Свідок Юзеф Зайонц, меш-
канець нічлігарні при вул. 
Вольскій, описує здогадного 
Ольшанського. В слідстві сві-
док рішучо пізнав Мацейка зі 
знимки. 

На внесок прокуратора від-
читають зізќнання того свід-
ка, зложені в слідстві, а по-
тім показують течку Мацейка, 
яку свідок пізнає. 

Опісля візвано на салю чер-
гового свідка. Це свідок Юзеф 
Будни. 

Свдіок переводив нагляд на 
терені Даицігу, куди прибув, 
здається, дня 18. червня 1934. 

Свідок звернув особливу у-
вагу на Андрія Федину, виз-
начного діяча ОУН. 

Дня 22. червня побачив Фе-
дину на вулиці в товариствЃ 
незнаного мужчини, яким, як 
опісля виявилося, був Лебедь. 

СУД НАД УКРАЇНСЬКОЮ МОЛОДИ 
ЎВАРШАВІ 

ПЕРЕСЛУХУВАННЯ СВІДКІВ. 
(З'ЛЬВІВСЬКОГО часопису „Українські Вісти"), 

НОВОРІЧНІ ВОРОЖБИ 
З приводу Нового Року американські газети, й з ними 

економічні, суспільні й політичні діячі розписуються широ-
ко про вигляди економічного, політичного й суспільного 
життя в 1936-тім році. 

Нема зрештою в тому нічого надзвичайного. Було це 
відай старинннм звичаєм всіх людей і народів у світі робити 
щось подібне з приводу великої переміни в природі, що ді-
еться при кінці грудня. Навіть найпрнмітивніші народи з. 
того приводу згадували старий рік та робили ріжні ворожби 
й пророкування про новий рік, ба навіть робили ріжні чаро-
дійні заходи, щоб запевнити собі лоспіх у наступнім, році. 
Тому й не дивниця, що на початку нового року думки кождої 
людини линуть у минулий рік, а мрія — у будучий. 

Ще менше можна тому дивуватися на переломі 1935-го 
й 1936-го року, коли світ знаходиться в тяжкій переломо-
вій сталії. По цілому світі ціла маса великих інституцій зна-
ходиться в тяжкій ќрізі. Навіть величезні держави й народи 
нині не певні свого завтра, а декотрі навіть знають, що завтра 
можуть перестати існувати. Здається, нема сумніву, що ве-
личезний, бо яких 400 міліонів душ числяЧий, китайський на-
род, як не цього року, то в найближчих роках перестане 
існувати як самостійна держава. 

Не тільки деякі політичні організми знайшлися в облич-
чі смертн, але навіть ціла система економічного життя, на 
якій спирається більша частина світа, знаходиться в небез-
пеці. Коли з одного боку секретар праці в кабінеті Рузвелта 
говорить про неминучу смерть капіталізму, якщо він не зре-
формуеться, а з другого боку визначний кардинал в Америці 
остерігає Америку перед загрозою комунізму, то це можна 
признати за доказ, що капіталізм справді переходить небез-
печну крізу. 

Політична кріза світа зачіпає Америку дуже живо, але 
тільки посередньо, а кріза капіталізму — безпосередньо. На 
тлі цеї економічної крізи розвивається в Америці тепер не-
бувала політична кріза. Американський уряд під проводом 
Рузвелта почав дуже оригінальні заходи ратувати край з 
крізи. Проти цих заходів виступають зправа і зліва. Для 
перших Рузвелт пішов задалеко, для других не пішов до-
сить далеко, або зовсім ніде. Між цими трома течіями ве-
деться тепер на наших очах завзята боротьба. Як вона ви-
паде, ніхто наперед не може сказати з ніякою, хочби прн-
близною правдоподібністю. 

Як вона не випалаб, чи на нашу користь, чи на нашу 
шкоду, на всякий випадок сказати можна, що боротьбі не 
буде бракувати цікавих прояв. Будучність може бути темна, 
але вона буде цікава. Нема сумніву, що живемо в дуже ці-
кавих часах. 

(25) 

Слідќуюни за ' Лебедем, .'сві-
док ..спостеріг, що той удався 
на' вулицю Шлеґег^рштрассе" 

13а, де в партеровім ., вікні 
вичікувала його незнана жін 
ќа, як 'виявилося, Гиатківська; 

Обоє вони Всіли потім на 
поїзд до Цоппот. В, переділі 
розмовляли ' по українськи. 
Лебеді мав втомлений`%йѓляА 
і носив соняшні окуляри. 

В Цоппотах чекали півтори 
години на Федину, який, ку-
пивши білети вступу на м'о-
льо, повів, усіх туди. 

Лебедь ^всів на пароплав 
‚Прейзен", леї ітимуючись я-
ќимсь документом. 

Свідок вернувсь до Данцігу і 
получився телефонічно з вар-
шавським слідчим урядом, я-
кий доручив Свідкові поїхати 
до Свінем інде і там далі нагля-
дати. Т,ам довідався свідок, 
що німецька поліція а решту-
вала якогось осібняка, піо йо-
го опис особи відповідав Лебе-
деві. 'Лебедя відвезено до 
Штеттіна, а потім до Берліна, 
звідтіль літаком — до Варша-
ви. 

Свідок вернувся до Данцігу, 
де слідив Гнатківську. Устій-
ний, що вона замельдувалася 
як Ірена Солецька. 

Дня 26. червня прийшла до 
Гнатківської Олена Чайкгв-
ська, яка забрала Гнатківську 
до себе. 

На запит прокуратора Же-
лєнського свідок подає, що 
Лебедь мав на собі чорний гу-
мово-цератовий плащу t-

'Свідок пізнає Серед обвину-
вачених Лебедя. Дал? вия-
снює, що в Данцігу укривало-
ся багато членів ОУН. 

Після арештування Лебедя 
на домагання польської влади 
поліція в Данцігу виловила 
чимало членів ОУН і вида-
ла Польщі. 

Федина і Горлякевич ўспіли 
втекти. 

На запит оборони свідок 
вияснює, що не мав змоги 
ствердити, яким документом 
легітимувався Лебедь, сідаю-
чи на пароплав. 

З черги, на запит прокура-
тора, подає, що данцігська 
поліція знайшла в мешканні 
Згорлякевича чимало записок' 
і документів. З тих записок 
ствердив свідок, що в 1933 р. 

відбулася в Олівї 
конференція. ` 

військова 
V 

ЗІЗНАННЯ МАКАРУШКИ. 
Адвокат д-р Ганкевич про 

сить суд, щоб упередив СВІД-
ка, згідно з приписом П. ;К. 
К., що він, як той, ,що знахо-
дить'ся в слідстві, має -право 
відмовити таких зізнань, що 
йому особисто. моглиб по-
щкодйти. 

Проќ.. 'Желєнський, покліі-
куіочись на рішення найвищо-
го суду,, заявляє, що суд не 
є' обовязаний упереджувати 
свідка про управнення з арт. 
106 П. К. К., а цозатим свідок, 
який рівночасно обвинуваче-
ний в іншій справі, як у слід-
стві так` і в цій справі подав 
уже, Що був членом ОУН і 
представив свою `діяльність в 
організації. 

Свідок Макарушка зізнає, 
що йому доручено в ОУН ре-
ферат конспіративно - розвід-
чого вишколу. Тому, що його 
розконспірував Р. Баранов-
ський у самбірськім процесі і 
тому, що .свідок кінчив студії 
— завдань не виконував. 

„Ѓрипс". У 

Дальше стверджує Макару-
шка, що в другій половині 
січня цього. року отримав у 
вязниці „грипе" українською 
мовою, в якому приказали 
йому признатись до знайом-
ства з членами ОУН, Банде-
рою і Малюцою, як теж вия-
вити ідеольогічних референтів 
як невинних,' суд і так звіл fa-
як невинних, суд і так звіль-
нив. 

Згідно зі змістом „типеў' 

ЩО ЗІЗНАВ У ЧУІІДСТВІ. 
З дуже обширних і подріб-

них зізнань свідка Макарушки 
виходить, що ѓпочатку вш не 
признався до приналежности 
до ОУН. 

Щойно` в липні 1934 признав, 
що був. членом організації. 
Коли запізнавсь з Баранов 
ським, хой хотів ВТЯГН)ТІ: 
свідка до боевої ДІЯЛЬНОСТІ!, z 
саме до Папйду на почту в Ко: 

ломяї. Свідкові це не подрба-
ЛОСЯІ ,В дальшій акції ніякої у-
части не бр(ав, бо його ареш-
тували. -

Опісля свідок зізнав про 
свою діяльність у юнацтві, що 
підлясалд ОУН. В Ґ931 р. пе-
рейшов Макарушка конспіра-
тивний курс військового виш-
колу. Переробив засади такти-
ки, науку про зброю і т. п. Пі-
еля скінчення курсу піддавсь 
іспитові. 

В 1932 р. знову наВязує кон-
такт із ОУН. Працює в розвід-
чім рефераті, що мав конспі-
ративно-розвідче завдання ви-

ОУН як школюватн членів 
теж вести назовні організа-
ції і внутрі розвідку. 

Свідкові кілька разів дору-
чували ведення нагляду, між 
іншим, коли і в який спосіб 
висилають грошеві транспор-
ти з Банку Польського, почтн, 
тощо, йому до помочі дали 
три особи, втім числі дві жін-
ки. Зиочатку свідок вишко-
лював їх, а потім доѓучив їм 
важніші функції. 

Між іншим наглядали над 
розміщенням влади безпеки й 
цікавилися чисельним станом 
польських військ. Роблено 
пляни будинків суспільної у-
житковости, мапи казарм, да-
лі — опрацьовувано стати-

свідок нібито подав теж, "Ю'„„‚ ‚„ І д а н і і щ о д о a K u i i боевоі 
брав участь у засіданнях Кра-
євої Екзекутиви ОУН в червні 
1933 р. і в лютім 1934 р:, хоч 
— як подає свідок — у тих за-
сіданнях участи не брав. 

Був, щоправда, на ширшому 
засіданні, де участь брали сим-
патики організації, мабуть на 
засіданні ради, де обговорю-
вано шкіль,ну акцію. 

Далі свідок подав, що пові-
рив в автентичність „ѓрипсу" і 
зложив зізнання в слідстві. 

Пізніше прийшов до пере-
конання, що ,,ѓрипс" не по-
ходив з українських кругів і 
тому сьогодні відкликуе свої 
зізнання, зложені в слідстві. 

Тому, що між зізнаннями 
свідка в слідстві й нинішнім є 
суперечности, суд рішив від-
читати зізнання Макарушки, 
зложені ним V слідстві. 

організації, то свідок проти-
ставився їй. 

Від 1933 р. працював свідок 
спільно з Олександром Паш-
кевичем. його реферат прова-
див теж цілу низку слідств і 
доходжень серед членів орга-
нізацїї. Особливо в відділі 
кольпортажі літератури ОУН 
повстали „всипи". 

В квітні 1934 р. передав Ма-
карушка свої функції Пашке-
вичеві і хотів узяти відпустку, 
бо йому не подобалась в ОУН 
та безнастанна революційність 
і терор, як теж марнування 
інтелігентної української мо-
лоді. 

Щодо вишколу членів?; зізнав 
свідок, що крім ідеольогічного 
і розвідчо - конспіративного 
вишколу ведено ще й військо-
вий. 

В часі, коли Макарушка 

входив у склад Краевої Екзе-
кутиви, на засіданнях обгрво-
рювано ріжні полі†ичні висту-
пи, як; проти шкільну й проти-
советську акцію. З весною 
1934 p.. радила Кра'єва Екзеку-
тива , у справі плянованих 

(польськоќ) владою концентра-
ційних таЬорш. J тоді рушено 
створити т. зв. „зелені кадри", 
Ті.е відділи, ЩО мали скрива-
fйсь по лісах і звідтам роз-
почати партизанку. В тих за-
сіданнях брали крім свідка у-
часть Бандер'а И Малюца. 

Позатим пізнав Макарушка 
цілу низку подробиць, що до-
тичили ОУН х̂ Особливо no-
тве'рдив, що краевнм провід-
ником був Степан Брандера, 
організаційним ` референто' 
був Іван Малюца, референт^, і 
пропаганди—Ярослав Споль-
ський, ідеольогічним — Янів, 
а в останніх часах — Стецько, 

В засіданнях Краевої Екзе-
кутиви брала теж участь Анна 
Чемеринська, а кілька разів 
був теж Роман Шухевич, т о 
був, на думку свідка, боєвим 
референтом. ` 

Краевого провіднїіка ймену 
вав заграничнийтір^Іід рУН. 
Цей провідник був кермани-
чем усеї революційної акції на 
терені захІДНьО` - 'укра'їнськи : 
земель (ЗУЗ). Провідниіу під-
лягав заграничяому проводопі 
і від нього отримував інструі-
ції й прикази. В-краЮ'був про-
відник найвищою приказноі) 
владою. Краєва Екзекутнва 
мала тільки дораджуючий го-
лос. її члени були викомавця-
ми завдань, що їх доруиува'̀ . 
провідник, а з провіднико`.: 
були в постійному звязку. 

Свідок відкликає. 
Після щ'дчитання зізнань Ма -

карўтки предсідннк ставл::с 
свідкові цілу низку запитів. 

З відповідей виходить, ЩО 
Макарушка заперечує свої зі-
знання,' що дотичать його кон-
такту з підсудним Бандерою, 
Малюцою, Яновом, Стецьком і 
Чемеринською, як теж участи 
в засіданнях Краевої Екзеку-
тиви. 

Він заявив, що зізнав згідно 
з тим, як було доручено йому 
в „ѓрипсі". 

Щодо Пашкевича, то Мака-
рушка потверджує, що мав із 
ним звязок і давав йому дору-
чення. 

В справі Р. Шухевича зізпап 
тому, що бачив його на зга-
даній ширшій нараді ОУН, де 
обговорювано протишкі`гьну 
акцію,. В тій нараді брали теж 
участь і симпатиќн ОУН. 

(Далі буде). 

Роберт Бракко. 

Б А Н Д И Т 
Майже перед самим світан-

ком вдалося бандитові огра-
битн якогось прохожого, нќі 
вертався домів. Заробіток був 
непоганий: годинник з важким 
золотим ланцюжком і круглий 
портфель. Біля городу Кавур 
було зовсім темно й ледви. чи 
бачив хто напад. 

Бандит поволі проліз у го-
род, щоб перелічити заграбле-
ні гроші, коли нагло при самій 
землі доглянув якусь тінь: 
хтось повзав між деревами. 

Поволі, крадькома підійшов 
ближче. 

Тінь спинилася і нагло стн-
шений жіночий голос почав 
благати: 

— Ні, ні! Не можеш мене 
Придержати! Я ще його не за-
лишила! Я ще не відійшла! Ні, 
ні! 

Недалеко між кущами бан-
дит доглянув поздовжну чорну 
тіньЃ 

— Ти відьмо! — кинув сер-
дито — таж це труп дитини. 

— Ні, ні! — заперечила жи-
во жінка, він жне, це.., хлоп-
чик... живий... 

— Мушу його побачити! 
— Не руш його! Він спить. 
— Спить? 

:— Так! Щож я мала з ним 
робити? Чотири дні ховала я 
його, цеї ночі-я мўала... 

— А чомуж ти хотіла його 
і живцем закопати? 

— Ні! Я оттак його положи-
ла. Думала, може Господь змп-
лосердиться, хтось ітиме туди 
й завважає, візьме... 

— А чогож тц, відьмо, вико-
пала яму? 

— Я не викопала, присягаю 
тобі. Я знайшла її під кущами. 

— І ти хотіла це бідне немов-
лятко, тіло й кров твою, тут 
покинути? Щоб воно замерз-
ло? Звірюка ти, а не мати! Не-
ма просто кари для тебе! Хо-
ди зі мною! 

І бандит витягнув руку. Жін-
ка поступила крок назад і глу-
хо кинула: 

— Піду з тобою, але скажу 
тебе арештувати за напад! 

Бандит спинився і закусив 
уста. 

— Ти бачила? 
— Так. Я спершу думала, 

що ти з поліції. Але пізніше... 
Я не думала, що ти мене по-
бачиш. Мабуть нас чорт має в 
своїй^ опіці... Разом підемо в 
тюрму. , 

Бандит подумав, а Потім по-
волі почав говорити: 

— Може й так... Але що я 
маю робити? Мушу дати їсти 
жінці. Але ти? Я з голоду... 
А ти чого вбиваєш свою рід-
ну дитину? Чий більший, злр-
чин?' 

— Я не маю нікого, хто ду-
мав би про мене; не маю ноло-
віка, не маю батька. А цього, 

ко'го я любила, вбила машина 
в фабриці. Працюю на хліб 
для себе й дл̀ я старої матерн. 
Щоб зробила стара спаралі-
жована мати, якби я померла? 
А хто дасть мені працю, як по-
бачить у мене дитину? 

Бандит призадумався і якось 
лагідніще сказав: 

— Та воно так. Воно завжди 
якось інакше, як треба. 

Зняв кашкет і почіхався я 
голову. Опісля нахилився над 
ямою. Осторожно підніс .іах-
міття, в яке було завішене нс-
мовля, і надслухував. 
ш — Не вмерло. Дихає! — 2-х 
спокоївся. 

І Harjjo звернувся до жінки 
— Ну, а тепер іди! ч 

Жінка здрігнулася. 
— Що ти? 
— Я візьму дитину. Краще 

йому буде в мене як тут, у ямі. 
Гроші на молоко для нього 
маю, а моя жінка й так ту-
жить за дітьми. Нема дітей у 
нас. Далаб собі очі виколоти, 
щоб сина мати! А тепер ма'-
тиме сина від мене. Хо'ч то не 
її син; але мій подарунок. Буде 
така щаслива, як почує слово: 
мама! 

Знову нахилився і осторож-
но взяв дитину на руки. 

А коли жінка все ще стояла 
коло нього, грізно повторив: 

'і 

— Розумію! 
— Ну, йди! Чогож стоїш? 
Мовчки, поволі ВІДІЙШЛА. 

Бандит нахилився над дитиною 
і ніжно, немов лякаючись чо-
гось, поцілував немовля в чо-
ло. - і -`; Г. 

А. Польцер. 

Д О К А З 

ІДЄШу чи ні? 
— Вже йду! — сказала по-

кірно. 
`-г Ти, але вважай! Ми зовсім 

не знаємося. Розумієш? Ти ні-
коли не бачила мене, ні я тебе. 
Розумієш?, 

Ледви пролунали сто один 
гарматпіх вистрілів, ледви роз-
віявся дим із кадил, спалених 
у честь богів, а цісарський дія-
дем, дорогоцінний тглащ ,̀ і 
скиптр. лежали ще В̀  святині на 
вівтарі, як уже коронаційні 
свята знайшли свій скромний 
відгомін перед судом. Обвйну-
вачений був спокійний і немо-
лодий уже ѓгромадянин з про 
віндії, By Чанґ, ` 

Справа виглядала так: By 
Чанѓ, що приїхав до Тні-Кінг 
виключно тому; щоби . бути 
присутнім на коронаційних у-
рочистостях, винайняв від тії-
рекупки вікно, з котрого хо-
тів бачити вїзд цісаря до мі-
ста. Думав; що в цей" спосіб 
буде могти зовсім спокійно й 
вигідгіо насолоджуватися вели-
чавим видом молодого ціса-
ря в його ясно-блакитнім од-
нострої, нашитім густо золо' 
том; що побачить мандаринів 
у дорогих одягах військових 
старшин, орхестру, чужі делєг 
гації і т. д. За цей величавий 
вид Зу-Чанг, як заможний чо-J 

ловіќ, заплатив перекупці зго-
ри без торгу 10 таелів. На 
жаль, в останній .хвилині стрі-
нуло його розчарування. 

Тому, що побоювалися яки-
хось випадків, коронаційний 
похід пішов на приказ влади 
зовсім пустими вулицями й не 
вільно було під загрозой най-
тяжчих кар виглядати із вікон. 
Наслідком того була між і̀н-
шим і судова розправа By 
Чанґа...Бо коли він переко-
нався, що за свої' гроші ні-
4dro, не побачить і що може 
лише прислухуватися вїдгомо-
нові далекиќх, радісних окли-
ків у честь' цісаря, впав у ве-
лиКу лють. Кинувся на пере-
купку й насильно видер її сво-
їх'10 тае'лів. 

Суддя Пу Феї звернувся до 
обвинуваченого з запитом: 

— By Чанґ, чи зізнання тої 
жінки є правдиві? 

— Ні, о мудрий Пу Феї, 
закликав плачливим голосом 
мужчина. Ані я не кидався на 
неї, ані я не видирав їй гро-
шей. Я'е чоловік тихий і спо-
кійний^. Кожний може ц̀е по-
свідчити. Перекупка Чунґ Вонг 
сама кинула мені їх під ноги, 
коли я зажадав від неї зворо-
ту.(, 

Далі не міг говорити, бо 
Чунѓ Вонг зірвалася зі свого 
місця й крикнула пискливо: 

— Стидайся! Тепер обріху-
єш навіть високий, суді 

І повторила ще раз Ўслово зз 
словом. цілу справу, - з такою 
рішучістю, що це зробило иа 

суддях деяке вражіння. By 
Чанґ не вмів так добре б̂ оро-
нитися. Заплутався у своїх 
власних твердженнях і повто-
ряв лише за кожним разом, що 
він невинний. 

Суддя подивився на худень-
кого, слабого мужчину, а опі-
сля на грубу, опасисту Чунѓ 
Вонг і рішив: 

— By Чанѓ, звертай тій жін; 
ці 10 таелів. 

By Чанґ зітхнув тяжко й пе-
редав гроші своїй противниці, 
якої лице засяло радістю. 

— А тепер, вийди до сіней 
— сказав суддя до жінки, а 
коли ця вийшла, звернувся зно-
ву до By Чанґа: 

— Чи далі твердиш, що Чунѓ 
Вонґ віддала тобі добровіль-
но гроші? 

— Так. 
На лиці судді Пу Феї пока-і 

залася незамітна усмішка: 

— Добре. Отжеж іди й від-
бери від неї свої гроші. 

By Чанѓ поглянув на суддю 
й нерішуче вийшов із салі. 3-і 
хвилину залунали в сінях го-
лосні крики, двері різко від-
чинилися й на салю влетів об-
винувачений. Лице в нього бў-
ло подряпане й повне сивців, 
мав подертий ковнір, всі гу-
дзики при сурдуті пообривані!-
За ним вкотилася воївнича роз-
лючена перекупка Чуй Вонг: 

— Хотів відібрати мені гро-
ші! — закликала люто. 

Мудрий Пу-Феї піднісся і 
промовив голосно: — Суд дій-
шов до переконання, що обви-
нувачений є невинний, бо вия-
вилося, що він не міг би на` 
сильно відібрати грошей від 
обвинувачуючої. Чунѓ Вонг, 
віддай зараз By Чанѓові десять 
таелів. — А тепер можете ві-
дійти!... _ ` 

ДІЙТЕ ДДРУНОК, ЩО ПРИНЕСЕ 
РАДІСТЬ НЕ ЛИШЕ' НЛ ОДИН 
ДЕНЬ, JUIE ЧЕРЕЗ ЦІЛИЙ РІК. 

мни"ь "ІЇ%""І ТЄРІ 3 ЄДИНОЮ raPAS",Ти." 

Річна передплата $6.00 
Піврічна передплата _„ І І$ЗІ25 

Кожний день ващ приятель буде одержувати Ѓяо. 
боду^ і буде мати гарну память з юшої й а Ж т о с т і 

Пишіть до: . -
" S V O B О D А," 

81-аз GRAND STREET. (BOX І48) , JERSEY СЃЃУ, N. J. 



Ч. 3. СВОБОДА, СУБОТА, 4-ГО ПЧНЯ 1W. V 

НЛ БІЖУЧІ ТЕМИ 
-о-

МАЛО ДОБРИХ ЖЕНИХІВ? 

У недавнім числі „Ню Ріорк 
Таймса" звертає одна стаття у-
вагу на брак добрих женихів 
в Америці. 

Остерігає вона Америкаќ-
цін, щоб не думали собі, тцо 
в Америці ще далі більше чо-
ловіків, охочих до подружжя, 
ніж дівчат. Так було давні-
ше. Нині, каже стаття, спра-
ва обернулася: нині тут більше 
охочих до подружжя дівчат, 
ніж охочих до подружжя хлоп-
ців. 

Говорить таке д-р Пол По-
иенов, директор Інституту Ро-
динних відносин у Лос Андже-
лесі. Його становите показує : 
що не людина, що може зна-
ти такі справи, причім шанує 
своїх читачів настільки, що не 
буде їм говорити річи, як 
тільки йому на голову приплн-
нуть. 

Висновки ного дослідів ки-
дають деяке світло на питання 
чому хлопці слабше зоргані-
зовані, ніж дівчата. Чи не то-
му просто, що хлопців менше? 

ЩАСЛИВІСТЬ У ПОДРУЖЖІ 

Між іншим д-р Попенов по-
лає цікаві висліди розсліду над 
щасливістю в подружжі. 

Група дослідників старалася 
знайти основу почуття щасли-
вости в подругів. Питалися 
подругів просто: „Чи чуєтеся в 
подружжі щасливі?" Допиту-
валиея вони 3,000 подругів. Всі 
допитувані було освічені люди. 

Рівночасно допитувалися 
подругів: „Хто у вашім под-
рўжі старшує?" Себто: чоло-
вік чи жінка? 

Показалося, що між подруж-
жнми, в котрих жінка старшує, 
(‚.носить штани"), щасливими 
назвали себе 47 процентів по-
другів. Між подружжями, в я-
ких чоловіки старшують, на-
звали себе щасливими 61 % по-
ДруГІВ. У ПОДРУЖЖЯХ, ДЄ НІ 40 ' 
ловіќ ні жінка не старшує, 
себто в подружжях, що спи-
раються на рівности обох по-
другів, „на кооперативній спів-
праці", 87% подругів назвали 
своє подружжя щасливим. 

Це один з перших розслідів 
над щастям у подружжі, бо хоч 
подружжя стара інституція, 
то за почуття щасливости я-
кось люди -не питалися. 

НАУКА й ТРАДИЦІЯ. 

Міг би хтось зробити з того 
розсліду висновок, що шастя Е 
подружжі найлекше тоді добу-
ти, коли обидвоє подруги `в 
подружжі вважають одно дру-
гого рівним, коли ні одно не 
хоче старшувати над другим, 
коли вони хочуть співпрацю 
вати, не панувати. 

Цей висновок стоїть видно 
в суперечности з традиційни-
ми висновками в тій справі 
Дос'і звичайно вважали, ще 
щастя в подружжі можливе 
тільки тоді, як у родині стар-
шує чоловік. Якби приняти ви-
сновок з фактів д-ра Папенова, 
то порадно булоб чоловікам 
закидати бажання старшувати 
в подружжі, а замісць цього 
оранізувати подружжя на за-
саді рівности й співпраці. 

Якби знову признати тради-
ційне розуміння подружжя, то 
треба би відкинути висновки 
д-ра Папенова. 

ХТО КРАЩЕ РАДИТЬ? 
Традиційне стаирвчш.е-спи-

рається на досвіді довгих ві-
ків. Як наш нарід (а з ним ба-
ѓато інших народів)1 уважає 
що в подружжі має старшува-
ти чоловік, то можемо припу-
ститй, що до цього висновку 
довела нарід обсервація (спо-
стерігання) справжнього жит-
тя. 

Та проти ц'ього д-р Папе-
нов висуває свій висновок, що 
спирається на докладно обду-
манім розсліді; Хоч кожний 
нарід виробляв свої т'радиційні 
висновки на довгих обсерва-
ціях, то д-р Попенов може 
сказати, .що ^ніяка нація не 
може мати такого широкого 
д о с в і д як йЏ він; адже він 

розслідив 3,000 подруж, а тра-
диція звичайно спирається на 
кількох фактах, які нарід ўза-: 
гальнює. 

Отже може сказати д-р Па-
пенов: як чиїй пораді варта` 
прислухуватись, то моїй. 

РІВНІСТЬ БЕЗ ЩАСТЯ? 

Одначе хочби навіть при-
знати загальну вартість ви-
сновкгів д-ра Папенова, то від-
разу видно, що не може його 
рада відноситися до всіх. 

Наперед, що сталося з 13 
процентами подруж, що не 
признали себе щасливими, не 
зважаючи на те, що вони ор-
ґанізували CBQC подружжя на 
засаді рівности-н кооперацій-
ної співпраці? Видно, що є 
люди, які не признають себе 
щасливими в таких подруж-
жях. Можливо, що дехто з тих 
людей `не почувається щасли-
вим з інших причин; але чи не 
можливо, що є й такі люди, 
яким рівність і „ќопераційна 
співпраця" не понутру? 

Відомож, що є люди, як' 
рівности не люблять, які в то-
варистві, де люди признають 
себе один з одним рівними, не 
почуваються щасливими. Є 
звірята, що не почуваються 
щасливі без пана над собою, 
а є й люди такі, що не хочуть 
рівности й вічно шукають со-
бі пана. 

Чи нема багато таких між 
жінками? Аджеж чути нераз, 
як вони описують як доброго 
чоловіка якраз такого, що над 
жінкою старшує. Як може ‚така 
жінка почуватися щаслива з 
чоловіком, що над нею не 
старшує? Аджеж у самого д-ра 
Папенова у подружжях, де чо-
ловік старшує, знайшлося аж 
47 на кожду сотку щасливих 
жінок. 

'Отже з розсліду Папенова 
ледви можна робити висновок, 
що рівність у подружжі ґа-
рантує щасливе співжиття по-
другів. Зі старшуванням і під-
леглістю старшування, як з у-
сякими справами смаку, не 
можна сваритись. Один любить 
одно, інший любить інше. Як 
наш нарід каже: не те красне, 
що красне, а те, що кому по-
добається. Що виходить на 
добро подругам, досліджува-
них Папеновом, ще не конче 
вийде на здоровля іншим, Що 
українсцеві на здоровля, нім-
цеві на смерть. 

j РІВНІСТЬ І ОСВІТА. 

Зрештою Папенов не розслі-
джував подруж, які тільки йо-
му під руки попадали, але ви-
бирав між ними, себто вважав 
одні за підходячі для його роз-
сліду, а інші бракував. 

За основу вибору він брав 
освіту. Себто він розсліджу-
вав тільки освічених людей. 

Отже якщо можна з його 
даних робити якийсь висновок 
то чи не той, що серед освіче-
гіих людей рівність у подруж-
жі дає краще запевнення ща-
стя в подружжі, ніж старшу-
вання чоловіка або жінки? 

Кажуть, що один американ-
ський лікар, що мав серед сво-
їх пацієнтів багато поляків, лі-
кував раз одного поляка, неду-
жого на тиф. Жінка хорогс 
сказала йому, що чоловік її 
дуже хоче квасної капусти, і 
питалася, чи можна йому такої 
капусти дати. 

„Боже борони!" — крикнуѓ 
лікар. „Це булоб убивством 
для нього! Як конче хочете; 
†о дайте, але я від цього ру-
ки вмиваю!" 

Як лікар прийшов, за кілька 
днів на другу візиту, хорий 
уже був перейшов крізу. „Це 
краще, ніж я сподівався", каже 
лікар. „Бачите, як то добре, що 
ви йому капусти не дали". 

„Та я якраз йому капусти 
далаЃ' — каже жінка. „І такої 
квасної, що можна' до стелі 
скочити!'! 

Лікар записав собі в своїм 
записнику: „На тиф помагає 
квасна капуста'". 

Як прийшлося йому діќўвати 

ГОЛОВНА КОМАНДА ОРГАНІЗАЦІЇ ЧОРНОМОРСЬКОЇ СІЧИ З 
пересилає 

в Дні Різдва Христового й Нового Року 
щирі дружні січові побажання всім Сотням О.Ч.С. та ї х . Членству, Проводові 
Українських Націоналістів і всему Організованому Націоналізмові, як рівнож усім 
однодумцям І сим патикам Організації Чорноморської Січи, щоб скоро святќу- ` ^ 
вали ми всі разом Різдво Української Держави. з w 

З націоналістичним січовим привітом СЛАВА УКРАЇНІ! ЧЧ 
Vj^ Степан Фік, Дмитро Тарас Білецький, J J j 
^2 ``` Головний Секретар. Головний Командант. S і д 

З УКРАЇНСЬКОГО 
ЖИЛА В АМЕРИЦІ 

НЮ БРІТЕН, КОНН. 
Величаве національне свято по-

свячення націоналістичних 
прапорів. 

Ню Брітен не бачив іще та-
кого величавого українського 
свята, як це ми мали 28. ли-
стопада 1935 р. Воно довго 
лишиться в памяті не тільки 
Українців з Ню Брітен, але та-
кож в памяті учасників з ін-
ших міст. 

Заходами Горожанського 
Ќлюбу, тов. Січ, братства св. 
ап. Петра і Павла, від. 254 У. 
Н. Союза; Червоного Хреста, 
від. ОДВУ та Церковного Хо-
ру відбулось у вите згаданім 
дні посвячення американсько-
го й українського націоналі-
стичного прапору. Зібравши 
відповідну суму на закупно 
прапорів, нюбрітенські Україн-
ці рішилися зорганізувати це 
свято. 

На день 28.̀ , листопада роз-
писано численні листи та за-
прошення по ріжних грома-
дах, клюбах, товариствах ціло-
го стеіїту, як також по сусідніх 
стеѓ'пах. Тому, що орі'аніза-
торн свята хотіли, щоб рів-
часно з посвяченням прапорів 
відбувся бенкет („День Подя-
ки"), то жінки Червоного Хре-
ста мали виконати неабиякий 
труд. 

Хоч погода в дні 28. листо-
пада була погана, то це не пе-
решкодило святу, бо вже ран-
ком почало напливати до цер-
квн багато народу. В гол. 10 
почалася Служба Божа, до я-
кої станули три священики: 
о. Ялсчко з Ню Брітен, І. Вруб-
левський з Котсвил і о. А. Бек 
і Бріджпорт. Ціла церква бу-
ла переповнена народом. Це-
тебрантом був місцевий парох, 
а патріотичну проповідь виго-
лоснв о. Врублевський. Щойно 
тепер увійшли прапорщики в 
церкву, несучи американський 
і український прапор, при я-
кпх були привязані жовто-бла-
китні стяжки, що їх несли ма-
пенькі дівчатка в українських 
строях. За тими двома прапо-
рами ввійшов п. Т. Свистун з 
Філядельфії в асисті двох чле-
нів комітету, а за ними знову 
два прапори: американський і 
націоналістичний з тризубом 
Були це члени ОДВУ з 10 і 11 
відділу з Ню Йорќу з пп. Чер-
нюком та Ґельнером на чолі. 
Тоді настала якась, справді 
зворушлива хвилина: кожному 
билося серце, бо кожний ві-
рив, що він неначе в Україні 
серед рідних. 

Посвячення прапорів доко-
нав о. Ялечко. До прапор-
щиків, пп. Котика й Савчиши1 

на, що принимали прапори з 
його рук на позір, він промо-
вив: „Будьте хоробрими й не-
хай скріпляться серця ваші, та 
поконуйте ворогів своїх, все 
уповаючи на Бога. Передаю 
вам ці знамена хоробрости й 
співпраці з тим благословен-
ням, щоб ви під тими стягами 

ПОЗІР! S W СТЕШІЄТОН, Н. Й.! 
чага і" 

12-та СОТНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧОРНОМОРСЬКО? СПИ 
в Степлетон; С: Ай., Н'. Я. 

з колядою FA СВЯТИ 
НА ВИЗВОЛЬНУ БОРОТЬБУ. 

ОтсЄю дорогою повідомляємо цілу Українську Гро-
маду нашого міста, що лиш Січовики будуть ходити по 
^коляді на вище згадану ціль, тому просимо дуже не 
'жалувати різдвяного дарунку тим, які змагаються за 
Волю цілого Українського Народу! 

Христос Раждаетцся! 
З націоналістичним січовим привітом СЛАВА УКРАЇНІ! 
з Команда 12. Сотні О.Ч.С. 

твердо й непохитно стояли з Ню Гейвеп (панна Оля Не-
в побожности, вірностн й лю- бор). та від. 50 з Бріджпорт. 
бові до своєї Вѓѓчини й у т и - Від комітету „Оборона Лем-
рій любові один до одного ківщини" 'з Ню Йорќу витав 
й так удостоїлися ласки у Бо- п. 'О. Роман, 
ѓа й пошани у співгорожан". Пані Анна Гладун, органі-

По церковних торжествах заторќи Червоного Хреста, ви-
всі пішли до церковної салі, голосила дуже гарну промову 
де ма.і^ відбутися національна л о українського жіноцтва, взи-
частина свята. Тут уже опіку- в а і 0чиі його до організації та 
зали міські урядники зі сво.-культурно-громадянської пра-
ім посадником. Програму свя- ц і д л я Добра нашої нації, 
та відкрив ѓром. Котик, після Опісля п. Свистун перевів 
чого хор під управою и. Хол- присягу новозорганізованого 
тика відспівав „Слава Ўкраї- відділу ОДВУ ч. 66 і Червоно-
ні", і наступило переданий г о Хреста та виголосив про-
прапорів. До американського мову про значіння прапору 
прапору промовляв п. Скарбо- иля зорганізованих українців, 
ро, командант місцевого в і д - , я к також про недавню вн-

„Слава Україні" вивів націона-
лістів до відїзду домів. 

Так нюбрітенські українці 
відсвяткували' таке небуденне 
народне свято. За це їм на-
лежитьея повне признання. 
Це приклад іншим українцям в 
Америці до наслідування. По-
бажано, щоб нюбрітенці даль-

і ;ие не переставали працювати, 
бо треба признати, що вони 
лають гарних людей, яким не 
'раќўє ані доброї волі, ані 
патріотизму до пра'ці. 

Фінансовий звіт зо.свята бу-
де поданий у „Свободі" піз-
ніше. 

Комітет. 

ділу легіонерів, а хор проспі-
вав „Стар Спенґлед Бениер". 
Промовець заявив, що бував 
уже на багатьох святах, але 
такого порядку й дисципліни, 
що їх виявили українці на 
святі 300-літнього ювилею, він 
ПІІС не бачив. До українського 
прапору промовляв п. Т. Сви-
стун, головний 

П О Д Я К А . 
звольну боротьбу України за 
свою державність. Горячими о-
плесками привитала публика 
промовця, а радощам не було 
кінця. Хор відспівав знову 
американський і український 
гимн. 

Щ кінець іще одна мила І # з фонду запомогового в су-
чеспо;'-іванка: Тонариін Чер- мі $50, котрі стали мені вели-

орґанізатор няк ўставив у військовому по- кою помічю у моїм тяжкім по-

листування РЕДАКЦІЇ. 
Міннеаполіс, Мін. - В збір-

ці, проголошеній в ч. 297 „Сво-
боди", має бути: Олекса Козак 
$ІІ а- по 50 ц.: Павлина Шаба-
тура й Евген Шабатура. 

До тих, що надсилають зві-
ти зі збірок на народні ціли.— 
Будьте терпеливі. Бачите, що 
варшавський процес вимагас-
багато місця в газеті. Тому ін-
ший матеріял треба тепер інак-
ше розділюва`ги, а тимсамим не 
можна присвячувати цілої сто-
рінки виказам з жертводавпя-
ми. Все, що надіслане, буде 
поміщене. Тільки треба кождо-
му ждати на свою чергу. 

П. М., Філядельфія, Па. — 
Ваші завваги дуже слушні. А-
ле в тім випадку помиляєтеся. 
Концерт був улаштований 
шкільним комітетом і за всту-
пом, а ввесь дохід пішов на 
школу. 

І. X., Ембрідж, Па. — Не ду-
маємо, що так було, як Ви по-
даєте. Тому найкраще буде, 
коли Ви самі звернетеся за 
поясненням, пишучи до Шіка-
говського хору, або прямо до 
заряду стації. Як одержите від-
иовідь стації, то надішліті 
нам її, а тоді доперва знати-
мемо певно, що зайшло, чи 
по чиїй стороні правда. 

Я, нижче підписаний член, 
складаю щиру подяку голов-
ним урядникам нашої' органі-
зації за ўділення мені допомо-

F3BZSLJJ8 
ПЕРЕСИЛАЄМО В ДОЛЯРЛХ І ТЕЛЕ-
ГРАФІЧНО ДО ВСІХ ЧАСТЕП СВІТА, 
СКОРО І ДЕШЕВО. 

9 Продаємо шнфкартн на всі лінії до краю 
і з краю до Америки, 

о Полагоджуємо всі краєві справи дешево 
іупісля прав краєвих. і 

о Пђодаємо і вимінюємо доми і фарми і 
полагоджуємо всі тутешні справи ре-
альностсй. == 

# В кождій справі просимо кождого Українця в Америці ўлава- == 
тися в повищих справах до свого українського бюра котрого == 
властителем від 20 літ є Антін Пашуќ. Адреса така: = 

A N T H O N Y D. PASHUCK = 
32^ N . 8 th S t ree t PhMMelphia, Pa . Щ 

limu"oror чоловіка (це був у_же'1але тільки полякам". 

ОДНУ, що в гарних словах рядку, укундуроааних членів ложенню. Бажаю якнайкращо 
зясував^значіння прапору в о'р- ОДВУ та зробив похід через і о успіху У. Н. Союзові. Та-
ганізо"ваному Житті українців.! салю при звуках пісні „Гей ви, і ож дякую місцевим уряднн-
лор з п. Хоптяком відспівав Стрільці Січовії'`, виголосив кам за їх труд. 
.‚Ule пе Емерла Україна". З то- ; промову і серед численних І Микита Серкес. 
го приводу посадник п. Дон,! 
міський писар (клерк) п. Г. Е. 
Шай, шеф пожежної сторожі 
п. М. Т. Савні, командант лє-1 55 
ґіонерів п. Скарборо та ќоман-' = 
дант „Єнќі дивіжен", п. Крін,! _= 
виголосили короткГ промови, І =_ 
а всі вони підносили добре! S 
імя нюбрітенських: українців. S 
ҐІ. Крін на кінці промови го-1 = 
-поспим окликом підняв „Сла- S 
за Україні!" j S5 

Після того відбувся бен- S 
кет з участю понад триста = 
пятьдесять осіб. Підчас бен- == 
ссѓу 6v3 тостместром п. Хоп- =5 
ѓяк, місцевий учитель. Промо- ЕЕ 
ви виголосили оо. Врублев- Щ 
ський, Бек, Ялечко, пп. Чор-
чюк і Бойчук з Ню йорќу, 
від Української Громади в Ню 
Гейвен п. Марущак і зложив 
$5; від бр. св. Мяхайла в 
Стемфорд, від. 350 У. НУСою-
з'а, прочитано привіт з чеком 
на $5; від ЧервонргО Хр`е-
ста з Бріджпорт, від Україн-
ської Громади з Вилментик ви-
тани п. Савка, дальше їшсен-
ні привіти від тов. ім. Франка 
з Брістоль, від! 390 У. Н. Сою-
за, п., Савяк; від Української 

І"г`ромади в Норвич, від Укр`аїн-
ської Громади в Савтпорт, $5; 
ВІА бр. ев. Івана Хрестителя, 
від. 1,38 'У. Н. Союза в Гл`есбу-
ри, $5; п. Агафія БунДзяк з Ню 
Тенвен, $5; від тов- Любов, 
від. 370 У. Н. Союза з Ню 
Гейвен, вита'в п. Колесияк, $5; 
Від бр. св. Михаїла Арх. з Ню 
Гейвен, витав п, Гричаник. і 
зложив ^10. Дальше всі відді-
ли Червоного Хреста стейту 
були репрезентовані: від. 5 з 

американець), він казав йому 
дати квасної капусти. -Хорий 
зїв капусти Й умер. Лікар по-
дивився на свою записку, що 
довела до смерти його амери-
канського пацієнта, і з люттю 
перечеркнув її. По хвилі заду-
ми на її місце написав іншу; , - , . . . 
„Квасна капуста добра на тиф,ІГартфорду; від. 62 з Глестои 

бури, від. 69 з Норвич, від. 19 

К О Л Я Д У Й Т Е ! 
В кождій хаті повинні співати. — В Сурмі можна набути 

кантички, співанники, рекорди або звінкн на пяно. 
НАЙНОВІШІ РЕКОРДИ ПО 60 ЦНТ.: 

27378 Коломийка й Козак Від хати до хатќ. — Орх. Гуменюка 
27377 ЬіЙна в Етіопії. Роздивися, шо купуєш. — Жуковський. 
27376 Чого душа хоче. Чого я сумую, пісня. — Жуковський. 
27375 Лпа явори. Ти серце питаєш, пісня. — Жуковський. 
27374 Моя нзйсолодша. Солодкі, поцілуї, танець. — Орхестра. 
27о7і Танець „Українка". Танець „Полтавка". — Орхестра. 
273G8 Ні.д.ииия, ні вдовиця. Здорові заживайте. .— Жуковський. 
,27367 На городі, нивка. Казалі мені мати. — Соловіева. 
v27365 Га-ча-ча. Обдурені свахи. — Красновська-Жуковськяй. 
'27364 Жито, не пшениця. Раз у вечір. — Соловіева. 
27363 КоломнАка дружби.Участь І і II. — Орхестра Гуменюка. 
27362 Піду, я до вдовиці; Ви хлопці самоходи, с- Жуковськйн. 

-̂27361 ОЙ у саду, у пасіці. Ой рхота, брате. — Жуковський. ' 
К О Л Я Д И ПО 50 ЦНТ.: 

27ІЬ5 Дивная новина. Херувими свят. — Хор ім. Лисенка. 
27195 Вссдепная веселися. Ірод цар. — Церковний Хор. 
27199 і На йорданській річці. Добрий вечір. — Хор Ќпричепќа. 
27015 На небі зірка. Всі разом співаймо. — Зазуляк. 

КАНТИЧКИ 1 СПІВАННИКИ: 
Коляди і Щедрівки та церковііі пісні ч. _„ . „ „ $ 35 
Коляди і Щедрівки зладжені о. Кіиашом. ___ г_і ; 10 
201 пісень співанийќ з нотами на пяно і до співу , 2.00 
Стрілецькі пісні на пяно і до співу, Ярославенка __ '. 2.00 

Картки на свята 6 за 25 цнт. — Календарі 6 за доляра. 
КАЛЄНДАРІ КНИЖКОВІ: 

Календар Українського Голосу 50 ц. І Календар Червоної Калиіш.д 60 ц. 
Замоврення разом з грішми посилайте на адресўі` 

SURMA, 103 Ave. А, (Ьеі- 6 ft 7th S t ) , NEW YORK, N. Y. 

ПЕРШІ)ГО ЛИСТОПДДА Hit ГГЯ-
ЛІЙСЬКОМУ ФРОНТІ. 

Тоді, як на львівському ра-
туші лопотів український на-
цюнальний прапор, як міліони 
українських серць забилися 
живіше, як здійснювалися мрії 
цілих поколінь — великі 
маси українських вояків в 
одностроях австрійської ар-
.мії воювали на італійському 
фронті. 

До нас доходили тільки глу-
хі вісти про революцію в Ав-
стрії та Німеччині, про абди-
кацію цісарів — про кінець 
війни. Безконечні кольони 
військ прямували всіми шля-
хами в північно-східньому на-
пря.мі. Кожний мав одно ба-
жання: видістатись якнайскор-
ше з цьото пекла. Але цей від-
ворот, це прощання з війноќ; 
та з італійським фронтом кош-
тувало нас більше жертв, ніж 
неодна крівава битва. Без за-
соблення в харчі, серед дощів 
та холоду в придорожніх ро-
вах, плйли маси перетомлено-
го вояцтва. 

Італійські „капроні" цілими 
гурмами налітали на безборон-
ні маси та сіяли смерть і ка-
ліцтво`. Ранені оставалися без 
ніякої помочі серед битої до-
ооги, а трупи густо стелили 
шлях відвороту. 

Після довгих та важких мар-
шів добились ми до границь 
теперішньої Югославії. Меиі-
канці цих околиць відносились 
до нас прихильно. Бачили в 
нас не австрійських вояків, а 
синів поневоленого народу. На 
одній залізничій стації, виж-
давши більш тижня на поїзд, 
поїхали ми на Відень. І щойно 
тут дізнались ми докладніше 
про події в нашій батьківщині. 
У всіх нас було одно непере-
можне бажання: на'крилах зле-
тіти на рідну землю та з ти-
ми самими крісами, з якими 
переходили Сочу і Пяву, ста-
нути в обороні загроженої во-
лі... 

На залізничому двірці надду-
найської столиці неслись мо-
гутні звуки нашого національ-
ного гимну. Чужинці-вояки 
зглядалися на нас. Вони не мо-
гли зрозуміти, чому оці сірі, 
збідовані постаті, такі веселі, 
щасливі, чому якимсь дивним 
ог`нем горять у кожного очі... 

Наш поїзд довгим вужем пе-
ретинав угорську рівнину. А 
там рідні, вільні Карпати. 

Одного листопадового ран-
ку наш поїзд спинився на ста-
ції в Лавочнім. Незабуті, ща-
сливі хвилини! Старі, сивово-
лосі вояки, загартовані в чо-
тиролітніх боях, таємничо-свя-
точно клякали на рідній землі. 
Дякували Богові, що вернув 
їх на рідну вільну землю. Ви-
тали її гарячими сльозами, 
спрагненими устами. Не було 
радісних вигуків, ні співів. На-
че якась далека жура сіла иа 
поорані чола. Бо чи сповняться 
наші сподівання?... В нашій у-
яві бачили ми стрункі молоді 
лави, які ставали готові на пок-
лик Першого Листопада. В на-
ших містах, селах, хуторах о-
стались певно тільки жінки, ді-
ти та немічні старці, а кожний, 
хто тільки міг носити зброю, 
пішов на війну... 

Несповна в рік опісля пере-
ходили ми Збруч. Було враз 
зі мною кілька стрільців зпо-
між тих, що разом зі мною 
верталися з італійського фрон-
ту. 

— Гай-гай, пане 'сотнику, і-
накше ми думали тоді, як вер-
талися з італійського фронту 
додому. Миж думали, що в 
наших селах живої душі не 
останеться, що всі підуть з 
нами... 

І понеслося з грудей старо-
го вояка важке зітхання — 
мозолисті руки сильніше сти-
снули кріса — бистрі очі звер-
нулись туди, де золоте сонце 
западало... 

Василь Бачинський. 

— Де виїдете цього року на 
Ілітнище? Певно над море? ; 

- Я виїду? Чоловіче, таж я 
‚навіть не маю грошей, щоб о-
Істатися дома! 

шт 



4 СВОБОДА, СУБОТА, 4-го СІЧНЯ 1936. 
^Ї7Ђ. 

Д О С Т А Р О Г О К Р А Ю 
їдьте просто з Ню Йорќу 

до Г Д И Н І 
на новім поспішнім моторовім 

кораблі 

„ПІШДСКГ 
11-ГО СІННА 115-ГО лютого 
Лише туристи і третя кляса. 

Нема ліпшої третьої кляси 
як на мот. кор. „Пілсудскі". 

О 
Голос ітьсн до місцевих агеніів або 

до: 

GDYNIA - AMERICA LINE, 
32 PEARL ST., NEW YORK, N. Y. 

RADIO. 
УКРАЇНСЬКА П1ТСБУРЩИНО! 

Заходом Української Молоді 
згуртованої при Укр. Церкві Преч. 

Діви Марії в .VWKees Rocks, Pa. 
відсвяткуеться 

УКРАЇНСЬКЕ РІЗДВО 
НА РАДІО-СТАЦІЇ KQV, 

PITTSBURGH, PA. 
В ПОНЕДІЛОК, 6-го СІЧНЯ 1936 Р. 
від години 9:30 до 10-тої вечером. 

Повних ЗО мінут української святоч-
ної програми. 

В програмі візьмуть участь: 
1) Обидва церковні хори під упра-

яою учит. В. Шостачко. 
2) Українська Ор.честра під прово-

дом добр. Богдана ЯГЄЛЛО. 
3) Молоді українські радіо-артнсти 

зі солями і дуетами. 
Програмою проведе і святочні же-

лання зложить о. Денис Кульматішь-
кий. З 

ЛИШЕ СУРЦА МАВ 
УКРАЇНСЬКІ ЗВІР}КИ (РОЛЬКИ) НА 
ПЯНО. Замовте зараз ще дістанете 

на свята. 
К О Л Я Д И : 

Бог Предвічний -_. 50 ц. 
Хрйстос родився 50 ц. 
На небі зірка 50 ц. 
Небо і земля 50ц. 

П І С Н І : 
Ой видно село 50 ц. 
Галичанки 50 ц. 
Чабан 50 ц. 
Гуцулка . - 50 ц. 
Пісня про Петлюру 50 ц. 
Вечерниці, ч. і. і II., по 75ц. 
Кобза 75 ц. 
Гама.ііл 75 ц. 

Д О Т А Н Ц Ю : 
Український „Ту-степ" 50 ц. f 
Два щиглі, полька 45 ц. 
На филях Дунаю, вадьс 45 ц. 
Зазулька, вальс 45 ц. 
Коломийка, Заручини 45ц. 
Любощі вальс 45ц. 

М А Р Ш І : 
Матії Садовського 45 ц. 
ЗАПОВІТ 50ц. 
Князь Ревуха 50 ц. 

Хто бере нараз 10 звійок одну дає-
мо даром. Більший вибір на складі. 
Жадайте катальога. Лише Сурма має. 
Пишіть: 2-4 
SURMA, 103 AVE. A, NEW YORK. 

НАША ПАТЕНТОВАНА 

М А С Т Ь 
лікує скалічення, попечення, потов-
чення, струпи на голові, дишей, „ро-
жу", зганяє пухлину 1 добра теж на 
ослаблені ноги. По кілька разовім 
ужиттю нашої масти біль перестає 
в короткім часі. Ціпа не велика. Ма-
лий слоїк 60 центів, більший $1.00. 

Замовлення присилайте на адре-
су: 268.-

Ю Р К О С А Г А Н , 
BOX 13, YORKLYN, DEL. 

ЯК МИ.ПОМАГАЄМО РІДНОМУ 
КРАЄВІ. 

т 
ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. 

На Рідну Школу. 
І 

Замісць святочних желань з 
нагоди Різдва' Христового j 
зложили на Рідну Школу: д-р 
Л. Мишўѓа $10; М. Мурашко,! 
О. Ревюќ, Р. Слободян і Д . ' 
Галичин по $5; О. Стеткевич і 
С. Шумейко по $2. Разом пе-
реслано через Обєднання $34. 

—. о 

ПЕТЕРСОН, Н. Д Ж . 

Для допомоги Лемківшині. 

На руки рекордового секре^-
таря Організації Оборони 
Лемківщини надійшло для 
Лемківщини $26. Збірка та по-
ходить з балю, який влашту-
вало товариство Тараса Шев-
ченка, відділ 64 У. Н. Союза в 
Петерсон, Н. Дж. 

Ті гроші вислано до голов-
ного касієра Організації Обо-
рони Лемківщини, п. Борисе-
вича в Філядельфії, з тим, що 
та збірка буде вислана через 
Обєднання на просвітні цілії 
для Лемківщини. 

о — _ — 

ЕЛИЗАБЕТ, Н. ДЖ. 

На ріжні краєві ціли. 

Листопад на інвалідів У. Г. 
А. і визвольну боротьбу та 
на оборону політичних вязнів! 
Стоїмо в ряді тих громад, я-
ким воля України й україн-
ського народу є найдорожчою 
і найсвятішою, і тому при кож-
пїй нагоді стараємося збира-
ти жертви, якими змоглиб 
причинитись до здійснення 
ідеалу української нації. Дня 
10. листопада заходами „Цен-
трального Комітету Україн-
ськнх Національних Організа-
цііі" відбулося в нашій грома-
ді Свято Української Держав-
ности при співучасти всього 
патріотично думаючого грома-
дянства. Переведено збірку. 
Бажаюч`і волі рідному краєві 
зложили свою щедру лепту. 
Підчас панахиди в церкві св. 
Володимира, на поклик о. 'й. 
Чаплинського зібрали між вір-
ними гр. М. Ґалінович і Я-
Лещак $35.73. 

Зложили по $1: о. й . Чап-
линський, К. Качуряк, М. Про-
цак, І. Кіценюк, С. Задорець-
кин, пані Френкевич, А. По-
гр^нична, Е. Воробель, Танька 
Чечіль, А. Гандович, М. Гуль-
ник, М. Ґалінович, пані Мики-
тушна. разом $13, а решта 
дрібні жертви. 

На концерті зібрано $27.62. 
Зложили по-$2: о. й . Чаплин-
ський, П. Остапчук; по $1: В. 
Безкоровайна, Огар, А; Сташ-
ко, К. Возняк, Г. Кінащук, В. 
Кардаш, К. Пілат, І. Клок, І. 
Ґенега, С. Шийка, В. Вітушин-
ський, Д. Максим, `А. Форту-
на, В. Зелінка; по 50 ц.: П. 
гушна. Разом $13, а решта 
дрібними. 

т н а т 11 мчи і цм Р І Ч Н І -: w ^ , ! џ v mm. "щ h тмі ч г" 

УКРАЇНСЬКІ КРАСНІ ГОДИННИКИ ДЛЯ Ш т ХАТИ, 12-96 л д и н 

UKRA CLOCK Size 4х5'А SUe вКжб rARXLPQK_. SUe 7x7 CABIN CLOCK 
і 

ЦІ г о д и н н и к и ў - виложені перлами, пацьорками, в ріжннх кольорах-десенях. Ma-
емо на складі 18 мод елів, в 40 відімшінх д е . с е н а х і одиін Юні — ‚ в о $2Љ. 

Кожний годинник ГАРАНТУЄМО. Кожна українська хата повинна купити красннй годинник. Чо-
му купувати чуже, коди є своє, РІДНЕ, гарне й добре. Рівнож маю інші річн, як: СТОЛОВІ ЛЯМПИ, 
красні ТАРЕЛІ, КАСЕТЌИ, та інші річн. Замовлення і письма слати дО: 303,1,3 

PFTFR MRTINIIK IMPORTER OF UKRA-INLAY NOVELTY WOODEN ART, 
Ѓ Т і й ! ПіНП I HlUIVy 120-11 — 14th ROAD, COLLEGE POINT, N. Y. . 

З розпродажу вступних тике-
тів $46.55. З перекуски $39.40. 
Ввесь прихід разом Виносив 
$149.30, а розхід $54.05. Ocrav 
лося $95.25, які переслано че-
рез Обєднання, а то на інва-
лідів У. Г. А. $45.25, на ви-
:вольну боротьбу $25, а на 
оборону політичних вязнів О. 
У. Н. $25. 

За управу Центрального Ко-
мітету У. Н. О.: 

Микита Ґалінович, предс; 
Константнн Пілат, касієр; 
Іван Клок, фін. секретар. 

ПЕРТ АМБОИ, Н. ДЖ. 

Збірка на бібліотеку при чи-
тальні „Просвіта" в селі Сели-

ськах, повіт Березів. 

Свойого часу подала я д о 
„Свободи" просьбу до свідо-
мнх українців в Америці за 

допомогу в закупні книжок 
для читальні „Просвіти" в Се-
‚аиськах. Однак, на жаль', ба-
чу, що ми не доцінюемо ваги 
книжки. Налаку горячу прось-
бу наших поневолених^ братів 
ми не почулись д о обо-
вязку прийти ;;г'хочби з 
наймепщрюі жертвою! Ми 
привикли, що , M W хтось 
прийти, до нас, щоб ді-
стати якийсь , цент на якусь 
ціль. Так і я зробила.'Гіішла я 
між свідомих місцевих гр$ма-
дян, як і по ближчих $ с і -
дах, щоб зібрати на книжку 
для тих" в рідному краю, що 
готові віддати своє життя для 
загального добра українського 
народу. 

Зложили: Демократичний 
Жіночий Ќлюб $5, по $2: Анна 
Стецик, о. І. Шуховський; по 
$1: Д. Стецик, Т. Пізняќ, І. 

І Стек, Дї`Вовк, С. Раб, В: Лібо-

вич, С. Каня, о. І. Гундяк, С. 
Дембіцькнй, М. Яремчук, І. Ко-
зускоі-по 50 ц.: І. Копій, О. Бі-

1 лецький, Т. Гавриш, П. Гав-
' рилів, о. д-р В. Клоднидь-

кий, О. Дячищин^ М.. Чор-
ния, Г.`Фориняк, В. Авраменко, 
М. Фенчинський; О. Годовчак 
35 ц.; п о 25 ц.: Т. Король, А. 
Ридош, М. Князь, П., Прус, І. 

ігііуцький, Й. Романець, М. 
Марків,,,М. Дячишин, В. Дри-
гинич, М. Дриѓинич, А. Яри-
ч$вський, І. Горбусь, -М. Ку-
ца, Д.. Д з ю б а т а , 1 Ґелета, П. 
Щуцький, Д . Жук, ЃІ. Сапун, 
М. Фариняк, Я. Васьович, „О-
деса", Гира, Л. М. Дрібними 
датками 45 ц. Разом зібрала я 
завдяки добрим людям $31.55. 
Гроші переслала я через Обєд-
нання впрост д о читальні 
„Просвіта" на бібліотеку села 
Селиська, повіт Березів, на ру-
ки скарбнички Пелягії Сич. 

Анна Стецик. 

по 50 ц.: М. Маланяк, В. Дідиќ, 
П. Шпирка, М. Гулиќ, МІ Сла-
бий; по 25 ц.: М. Михайлеако, 
С. ‚Іїшеляшяа, М. Горбаль, X, 
Ќостюк, І. Ќкрилюќ. Дрібної 
збірки було $2.60. Разом 
$21.35. 

Попередня збірка, котрою 
занялись на ту саму ціяь хром, 
Володимир Скавргдн і Д`ром, 
Амвросій Пшенишний, прине-
сла: по $ 1 : М Ґноп, М. Дени-
сюк, Дидюкі, М. Яблонський; 
по`Щ Нѓі В^Кунір, С. Гірман; 
по 25 ц,: М. Плещ, І. Медвідь, 
Дрібними '$2.95. 

Д о цушок зібрали: Н. Со-
ломка ^2,75, І. Топольницький 
$1.93, Й^ f frwmp ^ 1 ^ 3 . Фазом 
$14.36. 

Загальна сума виносить 
$35.71, які вислано д о краю.че-
рез Обєднання. 

Управа 24. відділу О.ДА.У. 

Ш Й Ф К А Р Т И 
на ̀ найбільші та найскорші кораблі на всі прогулькн і то до всіх 
країв. Воготовляемо всі документи, потрібні: до подорожі — паш-
порти, Візи, пермітн, афідевіти. петиції, 1 тону наші пасажири не 
мають кл-іпотів в дорозі. 

ДОЛЯРИ посилаємо до всіх країв ПОСПІШНО і ТЕЛЕГРАФІЧНО 
і виплачўмо на останній почті під повною гарантією ПОМАГАЄМО 
нелегальним легаліз'уватися відповідно до нових законів. . 

ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ відповідно до теяе-
рішкіх обовязуючкх законів в краю. Контракти, повновластн, акти { 
даровизни, довжні скрнптн і всі інші документи. 

Продаємо ДОМИ та ріжні бианесн во дуже прнаупннх цінах. 
Голосіться у всіх справах до нашого НОТАРІЯЛЬНОГО БЮРА І 

оо совісні поради та ретельну обслугу.' ., і -` - - J - ^ 

S. KOWBASNIUK 
277 Е. tOtb STREET, (між 1-ОЮ і Евеню АЬ NEW YORK, N. Y. 

СЕ A1A.UAA U U A . t J l ^ i . l ^ l i i l l l i l A J , i l l i l i . i i i . i i i i l U l l l l U 

ПРИСТУПНІ ЦІНИ ffi 
В таких часах, як тепер."мало хто мо-

же не зважати на справу коштів. Це є 
одинока причина, чому ми кладемо такий 
натиск на наші приступні ціни. 

Якість нашої ўслуги поборює всяку 
конкуренцію; наші ціни є такі низькі, що 
безумовно кожда родина є здивована _; і 
вдяч'на. - - ---_ -г .. х 

STEPHEN J.JEWUSIAK 6с SON 
FUNERAL DIRECTORS 

34 L. 25 St., Beyonno 
y Попе: 
Deyonnc 3-0540 

77 Uorris St., Jcr.c? City 
Phone: 

Bergen 4-5989 
Г ^ м ^ Т у Т Т ^ ^ Т у Т Г ч Т Т П , Т м Г Т . т и п т ї . т т 1 

ДІТРОЙТ, М1Ш. 

На визвольну боротьбу. 

З нагоди двацять пять-літ-
нього подружжя громадян М. 
А. Маланяків зійшлися дня 23. 
листопада їхні приятелі, д о їх-
ньої хати і зложили їм же-: 
ла.ння прожити многі літа і да-
лі працювати для громади, як 
вони працювали д о цього ча-
су. 

Громадяни Маланяки є чле-
нами У. Н. Союза, як також 
членами 24 від. О. Д . В. У. 
від початку заснування, разом 
зі сином. 

На забаві присутні гості не 
забули і про події на рідних 
землях України. Ѓром. Іван Фо-
рись зясував теперішні події 
й згадав за наших борців та 
закликав до помочі визвольній 
боротьбі. 

Збіркою занялися п. Василь 
Буѓєра і п. Ілія Сем,еґен. 

Зложили по $1: М. Мельник, 
Г. Маланяк, І. Маланяк, А. Ма; 
ланяк, І. Семеґен, В. Буѓєра, 
Т. Кіхтан, Н. Воронюк, А, То-
Прльницький,. Д . Стрілецький, 
П. Батрин, П. Ќостюк,. І. Фо-
рись, В. Явірський, А. Куляга; 

ЛИСТОПАДОВІ ОБХОДИ 
, В БЕРЛІНІ. 

Українська Громада в Берлі-
ні вшанувала листопадову річ-
ннцю, як що року, святочни-
ми сходинами. Святочну про-
мову виголосив голова Грома-
д н п. Скоропис - іЩолтухов-
ськнй. Зч.ерги проф. Кузеля в 
довшому рефераті дав цікавий 
нарис Хмельниччини в Галичи-
ні. Хор Громади під прово-
дом студ, Цимбалістого відспі-
вав „Журавлі". Сходини закін-
чилися відспіванням національ-
ного гимну. Прис}утніх понад 
сорок осіб, між іншими проф. 
Мірчук з дружиною, доц . д-р 
Крупницький, доц . інж. Димін-
ськни, син бувшого гетьмана 
інж. Скоропадського, студенти, 
робітники. 

Рівночасно відбулися сходи-
ни ще трьох українських орга-
нізацій: Українського Націо-
нального Обєднання, Спілки У-
країнців і Ідеольоґічного табо-
ру, що обєіщуе молодшу мо-
лодь. Присутніх по кілька д о 
кільканацять осіб. Промовці, 
яќ. що ‚року, суворо осудили 
незгідливість і взагалі тягу д о 
„пашківських .додостей" .— як 
найбільшу , перепону .до здій-
снення української державно-
сти. Колиб у продовж най-
ближчого року повстало т е з о 
дві загальноуўкраїнські наиіо-
нальні організації в Берліні — 
треба сподіватися, при нагоді 
чергових листопадових свят, 
ще сильніших ^ скількостю — 
осудів українських національ-
них недиспозицій. 

В середу, 6. листопада, на 
могилі полк. Вітовського й 
чет. Чучмана, що є иа цвинта-
рі Сацт Гедвіг на півночі. Бер 
ліну.відправив український па-
рох на Німеччину, о. д-р Вер 
гун, панахиду. Співав дуже 
вдатно хор Української Грома 
ди. Присутніх трицять кілька 
українців, кількоро чужинців. 

Могила упорядкована й за-
безпечена щонайменше на два-
цять років — заходом проф. 

Кузелї та завдяки допомозі 
Товариства Охорони Воєнних 
Могил, а голбвно завдяки 
шляхотній поставі управи 
цвинтаря. 

С П Р А В О З Д А Н Н Я 
НЮИОРСЬКОГО КОМГГ^ТУ 

БУДОВИ У. Н. ДОМУ 
В ЛОМОРЯНАХ, ГАЛИЧИНА. 

ДОХІД: 
Жертви, зложені в готівці ...$228.00 
З представлень 739.21 
Колідя _—J:_._: ^U, 36.50 
З мандоліни . 40.50 
З забави 82.13 
Радіо,-Бадь - - 114.02 
З годинників _ 117.00 
Процент від грошей , г 145.79 

Раз'ом "$Т,503.І5 
РОЗХІД: ' 

До краю вислано .' .$1,500.00 
Оплата — . 15.25 
Страта в Вебстер Гал 44.39 

Разом $1,559.64 
Остае недобір 'в касі _.____. $56.49 

Від іменн наших братів"в ііоиоря-
нах всім, що причинились до нашого 
діла, складаємо найщмрішу поляку. 

П. Стасюк, М. Мерќўи. 

ВРІВНІ ОГОЛОШЕННІ 
Імпортовані українські й польські 

Г Р И Б И . 
Люзні 75 ц. фунт; на шнурках $1.10 

фунт; вибрані $І.35 фунт; самі шапоч-
ки.$1,75 фунт. Спеціально для гро-
серннків— Новість — Гриби в пач-
ках, в торбинках по тузгні за 75 it. 
Листовні замовлення висилаємо поч-
ТОЮ На C.O.D. Reliable Muibroom Сом 
94 Rivington S t , близько Orchard St., 
New York, N. Y. Tel. ORciard 4-6420. 

І И И М И Н М І Н М И И Н І І 

Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙК0 I 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , 
Х І Р У Р Г І АКУ'ШЕР 

321 E. 18th STREET, 
between l e t and 2nd Arenuee, 

NEW YORK, N. Y.' 
Tel. GRAMERCY 5-2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. ввечір від 6 до 8, а в неділі 

рано від 10 до 12. 

р а і н м м ш м и м м и и и 
Dr. М. S M I T H 

перенісся на ^ 
4 6 Е. 7th STREET. NEW YORK 
між 2-ю і 3-ю Евеню, близько церкви 

св. Юра 
Phone: Drydock 4-2486. 

Урядові години від 12 до 2-го і від 
6 до 8 ввечір. 

ящіииі `ятощащтшштшштіттдіѓушттщ 

ТАРЗАН 1 ОГНЕННІ БОГИ. 

Лейді Бет подумала скоро,, 

як цього вимагала потреба. Во-

иа поглянула на.безвладну по-

стать, що лежала на скалі. 

‚.Так", — вона сказала, „вона 

нежива, але я є післанцем Ба-

ала Л можу привертати жит-

тя^'.чЗвќи жрець мав час забо-

- ронити їй, - вона `к приклякнула 

коло товаришки. 

Як усі, що займалися добре 

спортами, Лейді `Бет знала 

спосіб, аќ відтирати утоітле-

нінх. Вона взялася помагати 

Арбелі. Д о милосердя прилу-

чилася в неї справжня симпа-

тія д о дівчини. По девятьох 

хвилинах дівчина почала дава-

тн знаки життя. . . . 

Кгшааніти закричали з дива. 

мДарУІЇ нам, Небесна". Ми то-

бі вже більше не будемо недо-

віряти. „Але`. Ніярх насупив 

брови. Він знову побачив, що 

його владу виривала йому з 

рук ця чужинка, і його б о ж е -

вільний, епілептичний мозок 

став придумувати нові епосо`' 

'би о'борони влади.' ``'і 

„Слухайте мене", Ніярх кри- v 

чав. „Чи нема :-написано :в свя-

тих книгах, що д о нас прий-

дуть сяокущ)щатй нас чарівии-

ці й обманці?'Чи',не є заборо-

пене чарівництво, що д а є жит-

тя проти волі Баала?" З тися-

чі горл піднявся крик: „Так": 

Н Е Д У Ж І Ч О Л О В І К И 
Й Ж І Н К И т 

Л І К У Ю Х Р О Н І Ч Н І 
Н Е Д О М А Г А Н Н Я 

Забурення ќрови, 
шкірні висипки, 
нервові недуги, за-
гальне ослаблення, 
нервове виснаження 
катар і хронічні чи-
ряки, шлункові й 
кишкові недуги, від-
ходові недуги, кро-
вотокн, запалення 
нервів (нюрайтіс) і 
хронічний гостець 
(ревматизм), саяе-

тіка, ніс, горло, легені, відднховий 
провід, ниркові недомагання й інші 
чоловічі й жіночі недуги лікую із 
швидкими Й успішними вислідами. 
Кали маєте якісь недомагання, що їх 
не розумієте, порадьтеся довірочно 
мене.ще нині. ,` 

Екзамінація ќрови, лабораторні до-
сліди, проміні X, сировиця і щеп-
лення. 

Мої ціни укгрковані. 
ОГЛЯДИНИ И ПОРАДИ БЕЗПЛАТНІ. 

DR. L. ZINS 
Поверх 25-літня практика. 

ПО East 16 ST. N. У. 
(між 4 Евенею й Ірвінг Плейс) 

ГОДИНИ: від 9 рано до 7 ввечір. 
43 неділі: від 9 рано до 3 зподудня. 

ГОВОРИМО ПО УКРАІНСЬКИ. 

П Е Т Р О Я Р Е л М А 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИХ 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАЛШ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK ЃОКОЛИЦЯХ 
129 E. 7th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Tel. Orchard 4-2568 

BRANCH OFFICE A CHAPEL. 
`707 PROSPECT AVENUE 

( м ѓ . E. IBS St .) , BRONX, N.Y. 
Tel. Lndiow 4-2568. 

I 

J С В Ш Д О С В О Г О І 
. Одинокнй український погребний 

і в околиці Перѓ Амбоя 1 Картерет, 
1 Н. Дж. 

S A M U E L P. Ш Д І , 
433 STATE ST. ew, WASHINGTON 

PERTH AMBOY, N. J. 
Телефон: 'Г. ;Ай 4-4B46. 

Чѓита обслуга. — Умгрковані хфт І 

Я КОЖДІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
П ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 
- ЧАСОПИС „СВОБОДА". 




